
 

 

 

 
1 

 

আর কুদকক ককছুকতই ইহুকদযাকে কযণত কত দদা কফ না 

আর কাকদা || দকন্দ্রী দনতৃত্ব 

 

 

আল্লা ুফানাহু ওা তাআরায প্রকত শুককযা জ্ঞান এফং ‘আর কুদু রান তুাওযাদ’ নাভক অাকযকনয 

প্রকত ভথনন ও শুকবচ্ছা ফাতনা 

আল্লা ুফানাহু ওা তাআরা ফকরন, 

الَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  قُىا ِرج  د  ا ص  نَْ ف ِمنْهَُ ع ل يْهَِ ّللَا َ ع اه ُدوا م  ِمْنُهمَْ ن ْحب هَُ ق ض ى م  نَْ و  ا ي ْنت ِظرَُ م  م   .ت ْبِديًلَ ب َدلُىا و 

ভুকভনকদয ভকধয এভন ককছু দরাক যককছ মাযা আল্লায াকথ কৃত প্রকতশ্রুকতকক কতয কযণত ককযকছ। তাকদয দকউ দকউ (াাদাত ফযণ 

ককয) তায দাকত্ব ূণন ককযকছ, আয দকউ দকউ (াাদাত রাকবয) প্রতীক্ষা যককছ। তাযা (প্রকতশ্রুকতকত) দকানও কযফতনন ককযকন। (ূযা 

আমাফ   : ২৩) 

ইরাভ ও ভুরভানকদয কফরুকে কযচাকরত মুে এফং যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক ওা াল্লাকভয কফত্র ইযায বূকভ ফাইতুর ভুকাদ্দা 

দখর এফং কপকরকিকনয যাজধানী আর কুদকক ইহুকদ যাকে রূান্তয কযকণয প্রকতফাকদ কযচাকরত ধাযাফাকক অকবমাকনয প্রকত আভযা 

আভাকদয কপ্র ভুকরভ উম্মায াকথ একাত্বতা দঘালণা কযকছ। এ অকবমানগুকরা কযচারনা কযকছ উম্মায ুণযফান ন্তাকনযা। মাকদয দকউ 

যককছ কাফুকর, দকউফা ওাযদাকক। দকউ যককছ ইরাভী ভাগকযকফয (কিভ আকিকায) ভাকর ও দককনাকত, দমখানকায ভরুকমাো ও 

যণাঙ্গকনয কংযা (ত্রু ফাকনীয ওয) ক্রভাগত আক্রভণ ককয মাকচ্ছ। আয দকউ যককছ াকভয কফত্র বূকভকত, মাযা ওখানকায নুাইকয 

ফাকনীয কফরুকে দুুঃাকক অকবমান কযচারনা ককয মাকচ্ছ। আয দকউ যককছ ঈভান ও দকভকতয বূকভ ইককভকন, মাযা চযভ ধধকমনয 

াকথ দখানকায খাকযজীকদযকক প্রকতত ককয মাকচ্ছ।    

ফতনভান মুকগ মখন কফশুে ইরাভী ংসৃ্ককত এফং উভযী দৃঢ়তা প্রা াকযকই মাকচ্ছকরা কিক তখন এ জাতী দুুঃাকক তৎযতা ও 

আত্মতযাগ দদকখ আভযা কতযই খুফই আনকিত, মা কাকপযকদযকক বীলণবাকফ দক্রাধাকিত কযকছ। অতএফ আভাকদয কতনফয, ভান আল্লা 

ুফানাহু ওা তা‘আরায দযফাকয কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযা কমকন এ ফ াভকযক তৎযতা ও রক্ষযগুকরাকক ূণনতা দান কযকছন। কজাকদয 

ফযকতভ কামনক্রভগুকরা পরবাকফ ফািফান কযায তাওকপক দান কযায জনয আভযা ফনদাই তাাঁয প্রংা ককয। আরাভদুকরল্লা, ভি 

প্রংা একভাত্র আল্লাযই জনয। 

ُتَهوَّد َلنُْ َاْلُقْدسُُ  
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আর কুদকক ককছুকতই ইহুকদযাকে কযণত কত দদা কফ না 

আর কাকদা || দকন্দ্রী দনতৃত্ব 

আভাকদয দম ফ ভুজাকদ বাইকযা ত্রুকদয ুযকক্ষত ঘাাঁকি ও প্রাাদগুকরাকত পর অকবমান কযচারনা কযায ভাধযকভ ভুকরভ উম্মাকক 

জাগ্রত কযায রকক্ষয কাজ ককয মাকচ্ছন আভযা তাকদয এ ফ অাকযকনয প্রকত ূণন ভথনন ফযক্ত কযকছ। াাাক তাকদযকক এফং 

অনযানয ভুকরভ বাইকদযকক এয জনয আন্তকযক অকবনিন ও ভুফাযকফাদ জানাকচ্ছ। 

আভযা ‘আর কুদু রান তুাওযাদ’ নাভক চরভান অাকযকনয প্রকত ূণন ভথনন ফযক্ত কযকছ এফং এয াকথ ংকিষ্ট বাইকদযকক শুকবচ্ছা 

জানাকচ্ছ, মায ূচনা ককছর আকিকা ভাকদকয ককছু ভুজাকদ বাইকয াকত। নাইকযাকফকত আকভকযকা ও অনযানয কু্রকডায ধনযযা দম 

অাকযকনয স্বীকায ককছর।  

আভযা ওই অাকযকনয প্রকতও আভাকদয ূণন ভথনন দঘালণা কযকছ এফং ংকিষ্ট বাইকদযকক অকবনিন জানাকচ্ছ। এ অাকযকন আভাকদয 

বাই াকর আন নাফানী ীদ য. (আল্লা তাাঁকক কফুর করুন) ও তায চাযজন াথী দাভাকরায ‘কযপায াকদ দাযাককপয ধফিককক 

রক্ষয ককয চাকরককছকরন। এিাকক দদী কনযাত্তা কফবাগ ও ইহুকদ দগাকিা কফবাকগয কভনকতনাকদয আিানা ফকর গণয কযা ত। তকফ 

আল্লায ইচ্ছা তখনকায দই ধফিককি কছর ক্রকডায দনতাকদয াকথ দাভাকরান যকাকযয ভুযতাদ কভনকতনাকদয এককি ধফিক।  

দতভকন বাকফ আভযা ূণন ভথনন দঘালণা কযকছ ইরাভী ভাগকযকফয (কিভ আকিকায) ভরুকমােকদয দুুঃাকক অকবমানগুকরায প্রকত এফং 

দ কর অকবমানগুকরায প্রকত মাকত তাযা তাাদ ফাকনীকক ইহুকদকদয াকথ তাকদয যকাকযয আাঁতাকতয পর স্বরূ ককিন দধারাই 

কদককছর। এই ফযকতভ অাকযনকি ককছর কিক তখন মখন খুনী দনতাকনাহু তাাকদ পযযত কছর।  

কনুঃকিক াাদাত রাকবয তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দ্বীকনয ত্রুকদয াকযকত ঢুকক াভরা চারাকনা, অতযাচাযী ীভারঙ্ঘনকাযীকদযকক তাকদয 

অককভনয পরস্বরূ দৃষ্টান্তভূরক াকি দদা এভন এককি ধফধ ও অনুকভাকদত কাজ মাকক ুস্থ কফকফক ম্পন্ন ভুকরভ-অভুকরভ কনকফনককল 

ফাই স্বীকায ককয। এই কাযকণই আভযা ফ ধযকনয কজাদী কামনক্রভকক মূ্পণন বাকফ ভথনন ককয মা কপকরকিনকক ইহুকদকযকণ ফাধা 

প্রদান ও যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক ওা াল্লাকভয কফত্র ইযায বূকভ ভকজদুর আকাকক ুনরুোযকযকণ তৎয।  

ভুকরভ উম্মায ওয চরভান ক্রকডী াভরা ফন্ধ কযা এফং উম্মায ভমনাদা যক্ষা ও তায ক্ষ দথকক প্রকতকাধ গ্রকণয রকক্ষয ত্রু 

ককফকয ঢুকক াভরাকাযী এফং আকত্মাৎগনী ফীয দমাোকদযকক আভযা অভূরয ম্পদ ভকন ককয। ভুকরভ উম্মায াযাকনা বূখন্ডগুকরাকক 

দখরদাযকদয াত দথকক ভুক্ত কযায জনয তাযা কনকজয ফুককয তাজা যক্ত দঢকর কদকচ্ছ। কনুঃকিক তাযা দগািা ভুকরভ উম্মায গফন। আয 

এ ধযকণয কনকফকদত প্রাণ মুফককদয ভাধযকভই উম্মা প্রকৃত ভমনাদা ও ম্মাকনয জীফন রাব ককয থাকক। 
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আর কাকদা || দকন্দ্রী দনতৃত্ব 

ত্রু ককফকয ঢুকক তুভুর াভরাকাযী দ আভায কপ্র বাইকযা! 

কনুঃকিক আনাযা এ ফ ফযকতভ অাকযনগুকরায ভাধযকভ কজাদকক তায ূকফনয আর অফস্থা কপকযক কনক মাকচ্ছন মখন তা কছর 

তয ও নযাকয উজ্জর প্রতীক এফং ীভারঙ্ঘনকাযী ও তাকদয দদাযকদয জনয ককিন ফজ্র ভতুরয। 

আনাযা ত্রু ফাকনীয ওয কংকয ভকতা ঝাাঁকক ড়কছন এফং এয ভাধযকভ বীরুকদয অন্তয দথকক ফ ধযকনয ব বীকত উকড় দপকর 

আল্লা ও তাাঁয যাুর াল্লাল্লাহু আরাইক ওা াল্লাকভয জনয দক্রাধাকিত কত উৎাকত কযকছন। 

দ আভায ভুজাকদ বাইকযা!  

আনাকদয এ ফ ফযকতভ কজাদী কামনক্রভ ও ুকযককিত দকক্ষগুকরা উম্মায ন্তানকদয হৃদ ছুাঁক মাকচ্ছ। তাকদয হৃদগুকরা আগ 

দথককই আনাকদয বাকরাফাা বযুয কছর। আনাকদয মথামথ ভমনাদা ও ভূরয ম্পককন তাযা ুকযাুকয অফগত আকছ। তাযা কনকিতবাকফ 

জাকন দম, আনাযা একভাত্র ইরাকভয াামযাকথনই কজাদ কযকছন, ইরাভকক যক্ষা কযা এফং এয দৌিমনকক কফককত কযায জনযই 

আনাকদয ভি তযাগ ও কুযফাকন। আনাযা এভন এককি ভ দ্বীকনয জনয কনকজয ফ ককছু উৎগন ককয কদকচ্ছন মখন এ দ্বীকনয 

যক্ষাকাযী ও এয অনুাযীকদয দনতৃত্ব দানকাযীয ংখযা এককফাকযই কভ।  

আনাকদয এ ফ তৎযতা দমন উম্মায াযাকনা বূখন্ড ও কফত্র স্থানভূকক দখরদায ইহুকদকদয াত দথকক ভুক্ত কযা মনন্ত অফযাত 

থাকক।  

দ আভায বাইকযা! 

ফতনভাকন ইরাকভয জনয দই েকতয কফযাি প্রকাজন মায ভাধযকভ ইরাভ তায প্রথভ মুকগ আল্লায জকভকন প্রকতষ্ঠা রাব ককযকছর। 

ইরাভ চা ূকফনয নযা ভান ককছু গুণাফরী, তয ও নযাকয কথ দৃঢ়তা, আভৃতুয এ থকক আাঁককড় থাকা, তয ও নযাকয জনয চযভ 

ঝুাঁককূণন দম দকাকনা ভদাকন ঝাাঁকক ড়া। াাাক ককয অনুাযীকদয প্রকত ম্মান প্রদনন ও ককক ফনত্র ছকড়ক দদায জনয ককিায 

কযশ্রভ কযা। ভরুবূকভ, াগয ও জনফকতীন অঞ্চরভূ াকড় কদক করও কিক আকীদা কফশ্বা ফ ভানুকলয অন্তকয দগাঁকথ দদা এফং 

আল্লায জকভকন আল্লায ান প্রকতষ্ঠা কযা।   

ুতযাং তযাগ, কুযযাকন ও অকফচরতায ভদাকন দ্রুত অগ্রয দান। কম্মকরতবাকফ অথফা ৃথক ৃথক বাকফ আকভকযকা ও তায কভত্র 

ইযাককরয কফরুকে রুকখ দাাঁড়ান। কুযফাকন দ করুন! কুযফাকন দ করুন! ধধমন ধাযন করুন! ধধমন ধাযন করুন! আর কুদ 
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কপকরকিকনয যাজধানীই থাককফ। আল্লায াাময আন্ন, বকফলযৎ এই দ্বীকনয জনযই কনধনাকযত। কতযকাকযয দৌবাকগযয অকধকাযী দই মাকক 

আল্লা ফতনভান কযকস্থকতকত তাাঁয দ্বীকনয জনয এফং কফত্র স্থানভূকক যক্ষা কযায জনয কনফনাচন কযকছন।  

কযককল আভযা দ কর ইহুকদ ও কু্রকডাযকক রক্ষয ককয ফরকফা মাযা আভাকদয দ্বীকনয ওয, আভাকদয বূকভয ওয এফং আভাকদয 

কফত্র স্থানভূকয ওয আক্রভণ ককয মাকচ্ছ, ভুরভানকদয দদগুকরাকত দতাভাকদযকক দভাকিই স্বাগত জানাকনা কফ না। ফযং ওগুকরা 

ীভারঙ্ঘনকাযীকদয জনয ভাকধস্থর এফং দখাদাকরাীকদয জনয জাান্নাকভ কযণত কফ। দতাভযা মকদ আভাকদয অন্তকয দতাভাকদয জনয 

াভানযতভ করুণাও অফকষ্ট যাখকত তাকর অফযই আভযা দতাভাকদয ফতনভান অফস্থায প্রকত ানুবূকতীর তাভ মখন দতাভযা চযভ 

অথনননকতক ভিা  নানান কফদ-আকদ জজনকযত ক কড়কছা। আয তখন দতাভাকদয দনাঘাাঁকিগুকরাকক রক্ষয ককয আভাকদয কযচাকরত 

আক্রভণগুকরা ফন্ধ কযা এফং দতাভাকদয াকথ দকান াকন্তচূকক্তকত মাওাযও ককছুিা ুকমাগ থাককতা। ককন্তু দতাভযা আভাকদয ওয অনফযত 

জুরুভ কনমনাতন চারাকনায াাাক আভাকদয বূকভ ও কফত্র স্থানভূকয ওয দতাভাকদয অনফধ দখরদাকযকত্বয অযাধ ককযই মাকচ্ছা। এ 

কাযকণ দতাভাকদয কফরুকে আভাকদয আক্রভণ চরকতই থাককফ এফং আভাকদয আকত্মাৎগনী ফীয দমাোযা দতাভাকদযকক ভৃতুযয দুায মনন্ত 

দৌঁকছ কদকত দতাভাকদয কদকক একগক দমকতই থাককফ।    

“তাকদয দূগনগুকরাকক ধ্বং কযায জনয প্রফর ফাতা প্রফাকত কচ্ছ, মা তাকদযকক রক্ষয ককয ফরকছ, দতাভযা এ এরাকা দছকড় না ারাকনা 

মনন্ত আকভ ককছুকতই থাভকফা না’’ 

আভযা আভাকদয কর দমাোকদযকক দজায তাকগদ কদক ফরকছ, আনাযা ওকদয প্রকত কফিু কযভাণ দাও দদখাকফন না। তাযা আভাকদয 

ওয দম জুরুভ কনমনাতন চাকরককছ এফং আভাকদয নাযী, কশু ও ফৃেকদয দম যক্ত তাযা ঝকযককছ তাকদয দথকক ওকফয প্রকতকাধ কনন। 

াভকন দম-ই আভাকদয জান-ভার, ইজ্জত ও দ্বীকনয ওয দকান রূ িকক্ষ কযকত চাইকফ দ দমন এ দথকক কক্ষা কনকত াকয।  

আভযা ুকযা ভুকরভ উম্মায প্রকত কফকল ককয আভাকদয কপকরকিকন বাইকদয প্রকত আভাকদয দজাযদায ভথনন ফযক্ত কযকছ দম, আভযা 

আনাকদয াকথ আকছ।  

আভযা আভাকদয দ্বীকন ভ্রাতৃত্বকফাকধয কাযকণ, াাাক াইখ উাভা কফন রাকদন য.য থ ও ংকি ূযণাকথন ুষ্পষ্ট বালা ফরকছ, 

‘আর কুদকয কফলকিই র প্রথভ কফল মা আভাকদয দ্বীনী অনুবূকতয একদভ গবীকয প্রকফ ককয আকছ’  

ুতযাং ককছুকতই আভযা তাকক ইহুকদ যাকে কযণত কযকত কদকফা না। ওখাকন অফস্থানযত আভাকদয বাইকদযকক আন্ন কফজকয ুংফাদ 

কদকচ্ছ এফং তাকদযকক আযও ককছু কদন ধধমন ধাযণ কযায আফান জানাকচ্ছ। াাাক তাাঁকদযকক আশ্বি কযকছ দম, আভযা আনাকদয কঙ্গ 
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আকছ। কনুঃকিক কফজকয ুংফাদ আন্ন, কযফতনকনয াওা প্রফাভান, দবায কত আয দফক দদকয দনই। তখন ভুকভনযা আল্লায 

াাময রাব ককয আনকিত কফ এফং কুপপায ও তাকদয াঙ্গাঙ্গযা রাকিত কফ। আল্লায ইচ্ছা তাকদয উযই দূকদনন কতত কফ।  

কযককল আভযা ভান আল্লায কাকছ দদাা ককয, কতকন দমন আভাকদয ীদ বাইকদয ওয তাাঁয যভত ও ভাগকপযাকতয ফাকয ধাযা ফলনণ 

ককযন, মাযা আল্লায ত্রুকদয াকযকত ঢুকক কনকজকদয জান-ভার দুকিাই উৎগন ককযকছন। তাকদয একভাত্র রক্ষয কছর, আল্লায দ্বীকনয 

াাময কযা এফং তাওীকদয কাকরভাকক ভুন্নত কযা। াাাক দ ফ দরাককদযকক উকচত কক্ষা দদা মাযা ক্রভাগত ভুকরভ উম্মা ও 

তায কফত্র স্থানভূকয ক্ষকতাধন ককয আকছ।   

আভযা এই দদাাও ককয, কতকন দমন আভাকদয এই বাইকদয কতা-ভাতাকক ধধমনধাযণ কযায তাওকপক দান ককযন, তাকদযকক প্রকতদান দথকক 

ফকঞ্চত না ককযন এফং তাকদয অফতনভাকন তাকদয কতা-ভাতাকক দকাকনা ধযকনয যীক্ষা না দপকরন। আভীন! আভীন!  

আল্লায দদওা কক্ত, াভথনয ছাড়া আভাকদয দকানও কক্ত, াভথনয দনই। কনকজকদয উকদ্দয ফািফাকনয দক্ষকত্র আভযা একভাত্র তাাঁয ওযই 

বযা ককয। কনকজকদয কযকিনাভূ ম্পন্ন কযায দক্ষকত্র আভযা তায দ্বাযাই কক্তারী ই এফং তাাঁককই আাঁককড় ধকয। কনি কতকন এয 

দমাগয। কতকনই ক্ষভতাফান। কর প্রংা একভাত্র আল্লায জনয কমকন ভগ্র জগকতয প্রকতারক।  

----------------------  
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